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ΑΑΑΜΜΜΤΤΤΓΓΓΔΔΔΑΑΑΛΛΛΙΙΙΑΑΑ    

 Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ αυτισ τθσ περιόδου (αυξθμζνθ υγραςία) ευνοοφν τθν προςβολι 

των δζντρων από διάφορεσ μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ.  

ΖΛΚΟ ΚΛΑΔΙΚΩΝ (ΦΟΤΗΙΚΟΚΟ) 

 Μικρά ζλκθ, νεκρϊςεισ οφκαλμϊν και κλαδίςκων και εν ςυνεχεία ξθράνςεισ κλάδων 

αποτελοφν ςυμπτϊματα προςβολισ από το μφκθτα τθσ φόμοψθσ. Η ηθμιά ξεκινά ςυνικωσ με τον 

ςχθματιςμό νεκρϊςεων ςτθ βάςθ ι γφρω από ζναν οφκαλμό. 

 Ο μφκθτασ προκαλεί εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ ςε αρκετζσ περιοχζσ κυρίωσ ςτθν ποικιλία 

Ferragnes (Φυρανιά) που είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια. Η αντιμετϊπιςθ του 

είναι δφςκολθ κακϊσ ευνοείται όπωσ και οι άλλεσ μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ από τθν φπαρξθ υγραςίασ. 

 Οι εςτίεσ μόλυνςθσ πρζπει να απομακρφνονται και να καταςτρζφονται με καφςθ κατά τθ 

διάρκεια του χειμερινοφ κλαδζματοσ γιατί εάν πολλαπλαςιαςτοφν κακιςτοφν αντιοικονομικι τθν 

αντιμετϊπιςθ τουσ κακϊσ κα πρζπει να αφαιρεκοφν πολλά καρποφόρα όργανα.  

 Συνιςτάται καταπολζμθςθ το φκινόπωρο κατά τθν πτϊςθ των φφλλων, ςτο ςτάδιο τθσ 

ζκπτυξθσ των οφκαλμϊν και ςτθ ςυνζχεια κάκε φορά που δθμιουργοφνται ευνοϊκζσ ςυνκικεσ (κερμ. 15-

25 C και βροχοπτϊςεισ), με κατάλλθλα φυτοπροςτατευτικά ςκευάςματα. 

ΜΟΝΙΛΙΑ 

 Μουμιοποιθμζνοι καρποί και βλαςτοί με ζλκθ αποτελοφν χαρακτθριςτικό ςφμπτωμα αυτισ τθσ 

μυκθτολογικισ αςκζνειασ. Πταν ο καιρόσ είναι βροχερόσ εκκρίνεται κόμμι από τουσ νεκροφσ φυτικοφσ 

ιςτοφσ. 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΤΩΝ  ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ 
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΓΕΩΓΙΚΩΝ 

ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΗΣΕΩΝ

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο 

θλεκτρονικά ςε ςυνεργαςία με τισ 

ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τθ ΔΑΟΚ Σερρϊν 

Δράμασ 
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 Η αςκζνεια αντιμετωπίηεται με τθν εφαρμογι καλλιεργθτικϊν μζτρων κατά τα οποία τα 

προςβεβλθμζνα κλαδιά αφαιροφνται και καταςτρζφονται με καφςθ. 

 Συνιςτάται θ χθμικι καταπολζμθςθ με τθν εφαρμογι κατάλλθλων φυτοπροςτατευτικϊν 

προϊόντων κατά τθν πτϊςθ των φφλλων και ςτα ςτάδια τθσ λευκισ κορυφισ και τθσ πλιρουσ άνκθςθσ. 

ΕΞΩΑΚΟ 

 Η αςκζνεια προςβάλλει κυρίωσ τα φφλλα προκαλϊντασ 

πάχυνςθ του ελάςματοσ και διόγκωςθ του κεντρικοφ νεφρου με 

ταυτόχρονθ παραμόρφωςθ και ςυςτροφι προσ τα μζςα. Τα φφλλα 

αποκτοφν κόκκινο - ιϊδεσ χρϊμα και είναι εμφανι από απόςταςθ. 

 Συνιςτάται καταπολζμθςθ κατά τθν πτϊςθ των φφλλων και επανάλθψθ ςτο ςτάδιο τθσ 

διόγκωςθσ των ματιϊν με κατάλλθλα φυτοπροςτατευτικά ςκευάςματα. 

ΚΟΡΤΝΕΟ 

 Το πακογόνο προςβάλλει φφλλα, καρποφσ και βλαςτοφσ. Στα φφλλα προκαλεί νεκρωτικζσ 

κθλίδεσ οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια αποξθραίνονται και πζφτουν δίνοντασ τθν εντφπωςθ ότι το φφλλο ζχει 

βλθκεί από ςκάγια. Στουσ καρποφσ δθμιουργοφνται κθλίδεσ ανυψωμζνεσ ςα ςπυριά και ςτουσ βλαςτοφσ 

μικρά ζλκθ. 

 Αντιμετωπίηεται ταυτόχρονα με τθ μονίλια. 

ΠΟΛΤΣΙΓΜΩΘ 

 Σε δζντρα που εμφάνιςαν ςυμπτϊματα ςτισ αρχζσ του ζτουσ (κίτρινεσ - πορτοκαλοκόκκινεσ 

κθλίδεσ ςτα φφλλα) ςυνιςτάται καταπολζμθςθ με κατάλλθλα φυτοπροςτατευτικά ςκευάςματα πριν τθν 

πτϊςθ των φφλλων και ςτθ ςυνζχεια κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, ψεκαςμόσ του εδάφουσ με ουρία 

10-12% και ενςωμάτωςθ των φφλλων ςτο ζδαφοσ.  

  

  

✦ το δελτίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων 

www.minagric.gr      

         Η Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ 

        κ.α.α. 

 

 

                                                                                          

                                                                                          Αδαμίδου Ζωι  
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